
FEMEN атакували Путіна (Відео) 

 Активістки руху FEMEN, відомі своїми напівголими протестами, не могли не  використати
такий помітний майданчик, як Ганноверський промисловий  ярмарок. "Жертвами" їхньої
атаки в понеділок стали російський президент Володимир Путін і канцлер ФРН Ангела
Меркель. Глава РФ, втім, зовсім не засмутився і навіть запевнив, що акція йому
сподобалася. 

 У той момент, коли Путін і Меркель стояли біля стенду компанії  Volkswagen, кілька
дівчат, які були серед численних журналістів,  прорвалися за огорожу, роздяглися до
пояса і почали вигукувати  нецензурні гасла англійською мовою. Непристойні фрази були
написані і на  їхніх тілах, передає  NEWSru.ua. 

 Охорона затримала дівчат, але ті, доки не були виведені з приміщення,  продовжували
скандувати гасла. Ні Путін, ні Меркель не звернули на  активісток жодної уваги, політики
неквапливо перейшли в наступний зал.  Однак якщо судити по фотографіям з місця
подій, то стає очевидно:  політики акцію помітили і відреагували на неї вельми жваво.
Путін у  бесіді з журналістами також не став замовчувати цю тему. 

 На знімку, викладеному на сайті видання Bild, видно, що фрау Меркель FEMEN'істку не
тільки помітила, а й була неприємно здивована.  

 А судячи зі світлини, опублікованій у Hannoversche Allgemeine,  дівчину помітив і Путін.
Більш того, акцію він навіть "оцінив". На фото  видно, як російський президент піднімає
вгору великий палець. 

 Також видно, що напис на тілі принаймні однієї панянки було зроблено  російською
мовою. На спині активістки фарбою було виведено: "Іди на ***  Путін". 

 1 / 2



FEMEN атакували Путіна (Відео) 

 А всього за пару хвилин до цього атмосфера на ярмарку була вельми заспокійливою,підкреслює Bild.  Незабаром після несподіваної зустрічі на виставці відбулася  прес-конференціяВолодимира Путіна і Ангели Меркель, де російський  президент повідомив: "Щостосується акції, вона мені сподобалася. В  принципі, ми знали, що така акція готується.Скажіть спасибі українським  дівчатам, вони вам допомагають розкрутити ярмарок".  Без таких акцій інтерес до щорічної Ганноверського ярмарку був би  менший, визнавПутін, якого цитує "Інтерфакс". "Що вони там кричали,  чесно кажучи, я не дуже розчув,тому що сек'юріті працюють дуже жорстко.  Такі здорові лоби навалилися на дівчат. Це,мені здається, неправильно,  можна було б і м'якше з ними поводитися", - присоромивохоронців  майстер спорту з дзюдо та самбо.  "Я навіть не розглянув - блондинки вони, шатенки чи брюнетки", - додав він. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.  
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